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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 10/2015
Caràcter: ordinari
Data: 17 de novembre de 2015
Horari: de 20:05 a 23:35 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT:Pere Reguli i Riba

REGIDORSI REGIDORES(per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montse Arroyo i Ferrando (grup Socialista)
- Anna Doblas i Ruiz (CiU)
- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)
- Raimon Gusi i Amigó (CiU)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Marcel Martínez i Mané (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (grup Socialista)
- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
- Meritxell Montserrat i Mestres (CiU)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)

Dolors Rius i Marrugat (CiU)
- Francisco Romero i Gamarra (grup Socialista)
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

S'ha excusat d'assistir-hi:

- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)

És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt Fernàndez, també
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio.

Desenvolupament de la sessió

Amb caràcter inicial l'alcalde excusa la presència del regidor Josep Maria Martí, per
raons familiars, i dóna la benvinguda a alumnes dels centres educatius de Sant
Elies i Milà i Fontanals que avui ens acompanyen al saló de sessions, i que
participen en el programa "Tots som regidors".

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 27/10/2015,
ia qual és aprovada per assentiment.

I. ESTATUTS CONSORCI SANITARI ALT PENEDÈS. MODIFICACIÓ PUNTUAL.

Se sotmet al Ple el dictamen següent:

El Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, el 2 de desembre de 2014,
va adoptar un acord pel qual es modificaven els estatuts de l'entitat per adaptar-
los a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local, i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic, i s'aprovà un nou text estatutari actualitzat i refós.

Atès que ia modificació va ser ratificada pel Ple de l'Ajuntament de Vilafranca, en
tant que entitat membre del Consorci, per acord de 17 de febrer de 2015.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de ia Generalitat ha informat
que d'acord amb la llei i la jurisprudència comunitària els consorcis en els quals
participi una entitat privada no poden tenir la condició de mitjà propi de
l'Administració pública. En el cas del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, n'és
membre la fundació privada de l'Antic Hospital de Vilafranca, i per tant opera la
prohibició.

A la vista d'aquest informe, el Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès,
el 15 d'octubre de 2015, va adoptar un acord pel qual es modificava parcialment la
modificació dels estatuts de l'entitat en tràmit. En concret es porta a terme una
nova redacció de l'article 23 dels estatuts que comporta l'eliminació dels apartats 3
i 4 del precepte, suprimint la designació del Consorci Sanitari com a mitjà propi i
servei tècnic del Servei Català de la SaIut, de la GeneraIitat i de les entitats
vinculades o dependents.

Atès que d'acord amb l'article 115 de la Llei catalana 26/2010 la modificació deis
estatuts dels consorcis, amb l'acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de
ser aprovada peis ens, les administracions i altres entitats consorciades.

Atès que l'article 114.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya estableix que l'acord municipal d'aprovació s'ha d'adoptar amb l'acord
favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació.

Per tot això, s'adopta el següent ACORD:

1er. Ratificar l'acord del Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, de
data 15 d'octubre de 2015, pel qual es va aprovar suprimir la designació del
Consorci Sanitari com a mitjà propi i servei tècnic del Servei Cataià de la Salut, de
la Generalitat i de les entitats vinculades o dependents. En aquest sentit, es van
suprimir els apartats 3 i 4 de l'article 23 dels estatuts aprovats pel Consell Rector el
2 de desembre de 2015.

20n. La finalització de la tramitació de i'expedient serà a càrrec de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya.
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3er. Notificar aquest acord al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès.

L'anterior dictamen no s'ha votat ni aprovat finalment, restant posposat per a un
major estudi i reflexió per iniciativa de l'alcalde.

El portaveu del govern Aureli Ruiz (CiU) recorda que el Ple ja va ratificar els nous
estatuts del Consorci que donaven compliment a les lleis de l'Estat vigents, i que
adscriuen el Consorci al Servei Català de la Salut (Generalitat). Ara cal una
modificació tècnica a instàncies de la Junta Consultiva de Contractació, segons la
qual el Consorci en tenir participació privada no pot ser, a efectes de contractació,
mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat. Escau ratificar també
aquest canvi puntual.

Josep Ramon (PP) manifesta entendre els dubtes jurídics, però afirma que votarà
en contra com a protesta. No és lògic que el Servei Català de Salut (Generalitat) no
vulgui tenir ei Consorci com a mitjà propi, quan el finançament d'aquest Consorci
és de fet totalment públic. S'albira tot plegat com una mena de possibilitat de
desvinculació futura de la Generalitat que cal rebutjar.

Toni Peñafiel (VeC) dóna la benvinguda a les persones que ens acompanyen o
segueixen. Sense entrar en arguments jurídics, no hem d'acceptar no ser mitjà
propi. Acceptar-ho posa en qüestió que la Generalitat s'impliqui si per exemple hi
ha problemes futurs amb eis sous dels trebaliadors, i pot fer que determinats
serveis de salut pública que podria prestar directament el Consorci s'hagin de licitar
i s'adjudiquin a empreses privades. Cal cercar fórmules com la sortida del Consorci
de la Fundació Amàlia Soler o altres, i també per garantir la presència en ei consell
del Consorci de tots els grups municipals, i no només d'alguns.

Mònica Hill (ERC) dóna també la benvinguda a tothom, i rebutja el dictamen perquè
no hem d'acceptar fórmules que condicionin l'estratègia futura del Consorci, o que
ens puguin portar a una minva dels recursos públics per a la salut. Si calgués es
podria estudiar la sortida de la Fundació del Consorci, o cercar vies alternatives. No
ser mitjà propi ens allunya de poder prestar alguns nous serveis públics, i obra la
porta a la privatització de serveis sanitaris a la nostra vila.

Maria Ferrerons (CUP) s'afegeix a la salutació a tots aquells que segueixen el Ple, i
fa una aposta per la participació. Se suma a la resta de les intervencions de
l'oposició, tal com ja va manifestar el seu representant en el consell rector del
Consorci. Cal valorar alternatives, perquè si el Consorci deixa de ser mitjà propi la
Generalitat no li podrà encarregar certes prestacions, les quals es podrien adjudicar
per procediment contractual a empreses privades amb afany lucratiu.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que el problema tècnic existeix. Però no
es pot apostar per la sortida de la Fundació Antic Hospital del Consorci. L'Antic
Hospital forma part de l'ADN de l'Hospital, i per damunt de tot hem de preservar
l'autonomia de gestió del consorci local amb seu a Vilafranca.

Aureli Ruiz (CiU) manifesta que ara mateix no som mitjà propi. L'adaptació
estatutària ho preveia, però sembla que tècnicament no és possible. Una separació
de la Fundació requeriria l'acceptació d'aquesta, i seria lenta. No s'ha aconseguit de
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moment que s'acceptés, malgrat que es va demanar, la presència de tots els grups
municipals en el consell rector, però sí que es va aconseguir que el Consorci quedés
adscrit al Servei Català de la Salut. Per tant, a efectes legals el Consorci dependrà
en cert sentit (si finalment s'aproven els nous estatuts) de l'organisme que gestiona
la salut pública catalana, i això aporta seguretat i garanties.

L'alcalde Pere Reguli afirma que tots els grups volem el mateix, és a dir, que
l'adscripció legal del Consorci sigui al Servei Català de la Salut, i que tinguem a
Vilafranca i comarca una salut pública que doni bon servei. Planteja, i així
s'accepta, deixar l'assumpte sobre la taula per a comentar-io a fons, donar
informació i poder adoptar una decisió clara amb el màxim consens possible.

II. MOCIÓ LECTURA PÚBLICA I BIBLIOTEOUES

Es presenta a aprovació la següent moció del grup de VeC, encapçalada també
finalment per la CUP:

Vilafranca del Penedès ha estat històricament una vila cultural, amb una gran i
valuosa nòmina d'autors i escriptors. La cultura, a més, ha estat una gran eina de
cohesió social i de desenvolupament econòmic d'aquesta vila.

Vi/afranca va ser de les primeres vi/es catalanes en disposar d'una biblioteca pública
el darrer terç del segle XIX. La Biblioteca Popular, que s'instal.là precisament aquí,
on ara hi ha el Saló de Sessions de l'Ajuntament. Posteriorment, durant la Segona
República, Vilafranca del Penedèsconvertí la meitat de la caserna en una magnífica
biblioteca que funcionà fins els darrers dies de la Guerra Civi/ espanyola. Durant els
primers anys de la recuperació dels ajuntaments democràtics, Vilafranca bastí una
nova i magnífica biblioteca a la casa de la família Torras i Bages.

Aquesta excel.lent trajectòria bibliotecària s'ha vist aturada amb el creixement
demogràfic que ha experimentat la vila, superant els 30.000 habitants el 2001,
sense que augmentés l'oferta bibliotecària. Aquest fet col.laca Vi/afranca del
Penedès en el sector de viles/ciutats d'entre 30.000 i 70.000 habitants en el Mapa
de Lectura Pública de Catalunya o d'entre 30.000 i 50.000 que estableix el Pla
d'Equipaments Culturals de Catalunya, 2010-2020. Ara Vilafranca es troba davan
l'oportunitat d'adaptar l'oferta bibliotecària als estàndards que fixen la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Actualment el sistema bibliotecari català es guia pel Mapa de la Lectura Pública de
Catalunya, que recull les necessitats de la lectura pública i el tipus de servei
bibliotecari que correspon a cada municipi. També estableix uns mòduls per
dimensionar els equipaments que permeten definir una estructura teòrica bàsica, i
recull la realitat actual de serveis de biblioteca pública a Catalunya; l'anàlisi
d'aquestes dades permet reconèixer i avaluar els dèficits i prioritzar les
actuacions. La darrera edició del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya és de
2014 i es va aprovar a través de l'acord de Govern de la Generalitat
GOV/l07/2014, de 15de juliol.

Les biblioteques d'avui són equipaments culturals de primer ordre, on les persones
de totes les edats, sexe i nivell socioeconòmic poden accedir al coneixement i a la
informació. Però malgrat això, no són només equipaments culturals: també són
equipaments de proximitat, de participació i de servei als ciutadans i ciutadanes.
Les biblioteques són una porta d'accés a la formació continuada i al creixement
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personal, un espai de relacions i socialització, un espai on compartir la lectura amb
altres persones, on escoltar una conferència o participar en un xerrada, on fer una
recerca de feina i navegar per internet, un marc adequat per a l'estudi i la reflexió.

En resum, cal posar l'accent en el fet que les biblioteques són l'equipament cultural
més interdisciplinar d'una ciutat i en el valor que tenen en l'actualitat per lluitar per
la igualtat d'oportunitats. Per això necessitem biblioteques que s'adeqüin al
panorama canviant del món de la informació i als canvis que es produeixin en el
nostre país

Davant la situació actual i atès que:

El Pla d'Acció Cultural de Vilafranca del Penedès 2014-2020, impulsat per
aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona, assenyala que:

a) L'actual biblioteca Torras i Bages de Vilafranca, de 948 m2, està saturada.
La manca d'espai fa que disminueixin les visites, tot i que augmenta el
préstec any rere any. A més, aquesta situació dificulta el treball dels
professionals ja que no poden donar els serveis amb els requisits mínims
de qualitat. Es fa imprescindible una nova biblioteca a Vilafranca. Segons
els estàndards hauria de tenir 2.500m2 i més serveis que els actuals.
Aquesta limitació d'espai dificulta un correcte desenvolupament de les
activitats pròpies d'una biblioteca. Té un fons local i patrimonial força
important i un fons especial de còmic.H (pàg.48-49).

b) Vilafranca del Penedès hauria de disposar d'una Biblioteca Central i d'un
Sistema Local de biblioteques (pàg. 51)

Vilafranca del Penedès tan sols disposa actualment d'una biblioteca pública,
la Biblioteca Torras i Bages, que té una superfície de 948 m2 i un fons de
65.494 unitats, atesa per 3 bibliotecaris, 5 tècnics auxiliars i un subaltern
(Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Actualització 2014, pàg.50).

Vilafranca del Penedès, amb una població 39.500 habitants, hauria de tenir
segons estableix la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya (articles
32 i 34) i el Pla d'Acció Cultural de Vilafranca del Penedès 2014-2020
(pàg.50) una biblioteca central comarcal amb 2.232 m2 i un fons de 58.553
unitats, atesa per 3-4 bibliotecaris, 6-8 tècnics i 1 subaltern; i una Biblioteca
local de proximitat amb un fons de 19.517 unitats i uns 750 m2 de superfície.

Segons el Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya, 2010-2020 del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2010, pàg.62, 66,
78-79), Vilafranca del Penedès hauria de disposar d'una biblioteca central
comarcal o d'una Biblioteca central urbana, de 5.850 m2, atesa per entre 20
i 25 persones.

L'article 38 de la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya, determina
la creació d'una Comissió de Lectura Pública a cada comarca i a cada
municipi. Aquesta comissió ha de ser un òrgan consultiu, de coordinació de la
lectura pública i de participació dels diversos col.lectius i institucions
relacionats amb el foment de la lectura.

La Diputació de Barcelona assenyala la necessitat que els municipis de més
de 30.000 habitants disposin d'un Pla de biblioteques municipal (La biblioteca
pública municipal. Directrius per a les xarxes urbanes, Diputació de
Barcelona, 2009, pàg.14-15).
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L'article 39 de la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya, estableix
que els municipis i, especialment aquells que són caps de comarca tenen
competències pel que fa al sistema bibliotecari local i a la lectura pública.

L'article 40 de la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya, estableix
que les comarques també tenen competències pel que fa a les biblioteques
centrals comarcals.

Per tot el que s'acaba d'exposar, es proposa l'adopció dels següents acords:
Primer:

Elaborar un Pla de Biblioteques i Lectura Pública de la vila per al període 2016-2020
en el qual hi hagi una diagnosi de la situació actual i les propostes per equiparar-se
als estàndards establerts per la Generalitat de Catalunya pel que fa al sistema
bibliotecari local.

El Pla de Biblioteques i Lectura Pública de Vilafranca del Penedès ha d'incloure, com
a mínim, els següents temes:

Anàlisi de la situació existent i de la normativa aplicable:

Anàlisi de l'entorn en l'aspecte quantitatiu de la població i anàlisi de l'entorn
no bibliotecari.

Propostes d'Interrelació entre els diversos serveis de lectura pública:
biblioteques escolars, sales d'estudi, punts de lectura en els diversos
equipaments públics, punts de connexió a internet disponibles per a tota la
població, etc.

Distribució equilibrada de tots aquests serveis en el territori

Pressupost dels recursos econòmics que seran necessaris per aplicar el Pla

Proposta de temporalització del pla d'actuacions.

Indicadors de gestió i de control de resultats que s'aplicaran en el futur.
Segon

Consensuar, entre els grups municipals de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
un Equip de treball dirigit per la directora de la Biblioteca Torras i Bages, que
s'encarregui d'elaborar el Pla de Biblioteques i Lectura Pública de Vilafranca del
Penedès. Aquest equip l'integraran tècnics municipals i persones representatives de
la diversitat del sector i del consistori, i es constituirà abans que finalitzi l'any actual
(2015).

L'Equip que elabori el Pla de Biblioteques i Lectura Pública de Vilafranca del Penedès
disposarà d'un termini de nou mesos per a realitzar la seva tasca.

Es promourà un procés de participació ciutadana que contribueixi a elaborar la
diagnosi de la situació actual i a recollir propostes a tenir en compte en la redacció
del Pla de Lectura Pública.

Es sol.licitarà a la Diputació de Barcelona el suport econòmic i tècnic necessari per a
l'elaboració del Pla de Lectura Pública.

Tercer:
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Constituir, un cop elaborat el Pla de Biblioteques i Lectura Pública de Vilafranca del
Penedès, una Comissió de Lectura Pública per fer-ne seguiment i vetllar per la
qualitat del sistema bibliotecari local.

Quart:

Sol.licitar al Consell Comarcal de l'Alt Penedès la seva implicació en el procés de
configuració de la Biblioteca central comarcal i en la elaboració d'un Pla de Lectura
Pública de l'Alt Penedès.

L'anterior moció s'ha aprovat per unanimitat.

Es fa constar que el text transcrit i aprovat es correspon amb la moció original,
amb la incorporació d'algunes esmenes plantejades pel regidor de govern Raimon
Gusi que s'han incorporat en termes transaccionals acordats per unanimitat. Els
canvis tenen relació amb els paràgrafs expositius 1 i 4, i amb l'apartat dispositiu
segon (la moció donava 6 mesos per a elaborar el Pla, l'esmena demanava 12
mesos i finalment s'han pactat 9 mesos).

Ramon Arnabat (VeC) defensa que hem d'adaptar el sistema de lectura pública i de
biblioteques de Vilafranca als estàndards de la Generalitat i de la Diputació. A la
nostra vila les biblioteques han estat molt importants històricament, però amb la
població actual ens hem quedat enrere en termes de superfície, personal i altres, i
hem de fer un salt endavant en la línia d'allò que ja estableix el Pla d'acció cultural.
La biblioteca Torras i Bages és clarament insuficient, i cal tenir present que les
biblioteques compleixen també una tasca d'integració social. Cal elaborar amb
celeritat des d'un equip, i amb participació ciutadana, un Pla de lectura i
biblioteques que contempli tots els serveis, amb diagnosi i propostes. També caldrà
un seguiment des d'una comissió de lectura pública, i la implicació del Consell
Comarcal i altres institucions.

Josep Ramon (PP) dóna suport a la moclo. Ens calen més serveis i una nova
biblioteca, també d'acord amb el Pla d'equipaments de la Generalitat. Haurem
d'aconseguir subvencions i veure com aconseguim recursos. Si no prospera l'escola
de negocis o la d'enoturisme, potser es podria destinar a biblioteca comarcal
l'Antiga Enològica del carrer d'Amàlia Soler, que és gran i es troba rehabilitada.

Mònica Hill (ERC) advoca per votar a favor de la moció, ja que no disposem de les
biblioteques que toquen d'acord amb la nostra població. És necessària una nova
biblioteca comarcal, compatible amb un sistema bibliotecari local. Com ja
plantejava ERC en el seu programa, cal millorar la biblioteca Torras i Bages
(convindria saber ja les línies del projecte que es treballa des del govern municipal,
projecte que l'hauríem de treballar entre tots), i a més construir una nova biblioteca
comarcal.

Marcel Martínez (CUP) manifesta que vol encapçalar la moció, i fa referència als
dèficits de biblioteca actual. Ens cal ampliar la biblioteca Torras i Bages (ja no pot
admetre nou material si no en surt) i fer-ne una altra de nova. La Torras i Bages es
troba col'lapsada, i cal un bon estudi i mesures decidides. La lectura pública és una
obligació dels municipis que hem de complir, i Martínez homenatja la poetessa
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Joana Raspall, que va salvar els llibres de la nostra biblioteca quan van entrar a
Vilafranca les tropes franquistes després de la guerra civil espanyola.

Ramon Zaballa (grup Socialista i govern) dóna suport a la moció, i recorda que el
programa electoral socialista de 2011 ja parlava d'aquestes mesures. Caldrà
prioritzar i obtenir diners suficients, i el cert és que les altres Administracions no
aporten els recursos que caldrien. També el Pla que es faci ha de tenir en compte
les biblioteques dels centres educatius, sovint infrautilitzades. Cal un Pla
participatiu i participat, optimitzar recursos, crear la comissió de lectura pública i
reclamar més implicació de Consell Comarcal i de la Diputació.

Raimon Gusi (CiU i equip de govern) manifesta compartir les línies avançades de la
moció, i planteja algunes esmenes que s'han indicat i que s'han acceptat després
d'una transacció. Cal tirar endavant la moció, però sabem que només ampliar la
biblioteca Torras i Bages pot costar 3 o 4 milions d'euros, i s'haurà d'estudiar com
ho podem començar a finançar de cara a 2017.

Ramon Arnabat (VeC) recorda que la moció no es pronuncia
concretes, perquè justament això s'haurà d'estudiar. Hi
econòmiques, però caldrà estudiar, planificar i prioritzar.

III. MOCIÓ SUPORT RESOLUCIÓ PARLAMENT

Se sotmet al Ple aquesta moció dels grups de CiU, CUPi ERC:

sobre alternatives
haurà dificultats

MOCIÓ OUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ERC I CUP, DE
SUPORT A LA RESOLUCIÓ l/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va
aprovar la següent

RESOLUCIÓ

"Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a
les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en
escons de les forces parlamentàries que tenen l'objectiu que Catalunya esdevingui
un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que
aposta per l'obertura d'un procés constituent no subordinat.

Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l'inici del procés de creació
d'un estat català independent en forma de república.

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l'obertura d'un procés constituent
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la
futura constitució catalana.

Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàriesper fer efectives aquestes declaracions.

8



~

AJUNTAMENT
'Slnlr; VllAFRANC.A

DEl PENEDES

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim
de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i
d'hisenda pública.

Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió
democràtica de l'Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions
de l'Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat
de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre
l'Estatut d'autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum,
entre altres sentències.

Setè. El Parlament de Catalunya ha d'adoptar les mesures necessàries per a obrir
aquest procés de desconnexió de l'Estat espanyol, d'una manera democràtica,
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l'apoderament de la ciutadania a tots els
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.

Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d'aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les
institucions de l'Estat espanyol, com els especificats en l'annex d'aquesta resolució.

Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d'iniciar negociacions per tal de
fer efectiu el mandat democràtic de creació d'un estat català independent en forma
de república i acorda posar-ho en coneixement de l'Estat espanyol, de la Unió
Europea idel conjunt de la comunitat internacional.

Annex. Mesures que haurà d'aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l'Estat espanyol.

1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l'accés als
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol,
de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d'accés als
subministraments bàsics d'aigua potable, de gas i d'electricitat a les persones
i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial, mentre duri
aquesta situació.

2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l'accés a un
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l'aplicació del nou marc
normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per
a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. En
aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament
de l'habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de
risc d'exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats
familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme
modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions de la
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dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les meses
de valoració per a l'adjudicació d'habitatges per a situacions d'emergències
econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials en l'àmbit
de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

3. Sanitat
En l'àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l'accés
universal a l'atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català
de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap
persona no en pot quedar exclosa per raó d'origen, tingui o no la condició
d'assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb
independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es
pot veure privat d'assistència farmacèutica per motius econòmics.
D'acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur
a terme nous concurso per a la gestió de centres d'atenció primària.

4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d'inconstitucionalitat
contra bona part de l'articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre,
de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d'abril
de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries, s'argumentava que els preceptes impugnats de la dita
llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la
Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat
per la Llei d'educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels
conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur
govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d'educació per la plena
vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel
conjunt de la comunitat educativa.

5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d'inconstitucionalitat
contra alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat
ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s'argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són
contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la
Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets
humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva
actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte
dels drets fonamentals esmentats.

6. Administracions locals
Amb l'afany de garantir les plenes competències de les administracions locals
catalanes en servei de l'interès general, el futur govern ha de proporcionar-
los les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de
la Llei de l'Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local, promulgada de resultes de la Llei
orgànica 2/2012, del 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, dictada en desplegament de l'article 135 de la Constitució
espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del
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cost dels serveis i a l'obligació de la priorització de l'activitat econòmica
privada.

7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l'Alt
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l'objectiu
de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà
de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.

8. Dret a l'avortament
En matèria de dret a l'avortament, el futur govern s'ha de regir pel que
estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

9. Finançament d'un pla de xoc social igestió del deute
Per tal d'alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el
futur govern ha d'establir, entre altres mesures, vies de negociació que
permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d'impulsar la renegociació de tots els
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei
(inversió i manteniment) d'aquells que constitueixen un pagament excessiu
respecte als tipus d'interès a les taxes d'inflació actuals. Així mateix, el futur
govern ha d'instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes
estructurats, transformant l'amortització de les inversions en finançament
ordinari mitjançant deute públic ieliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha
d'anar acompanyada d'una revisió a fons dels programes pressupostaris de
despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què
atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de
la Generalitat, expressada en l'esmentat pla de xoc. Els estalvis que
s'obtinguin de la revisió de programes han d'anar íntegrament dedicats al pla
de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l'efectivitat d'aquest objectiu i compromís, el
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d'establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de
renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials. FF

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament
de Catalunya en l'exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.

Per aquest motiu els grups municipals de CiU, ERC i CUP, proposen al ple de
l'ajuntament de Vilafranca del Penedès l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Manifestar el ple suport i l'adhesió de l'ajuntament de Vilafranca del
Penedèsa la resolució l/XI del Parlament de Catalunya.

SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis
per la Independència (AMI) i a l'Associació Catalana de Municipis (ACM).
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L'anterior moció s'ha aprovat amb 13 vots a favor (Convergència Democràtica de
Catalunya, CUPi ERC), 5 en contra (grup Socialista i PP) i 2 abstencions (VeC).

Raimon Gusi (CiU) afirma que és una moció de suport a la resolució del Parlament
sobre el futur del país. Cal tirar endavant la via sobiranista i social a favor del
poble. No parlem ara de legalitat, sinó d'acord polític que es va aconseguir de
manera àmplia al Parlament. Cal avalar la Resolució.

Josep Àlvarez (ERC) afirma que les eleccions van donar un clar mandat democràtic.
Cal un Estat català independent en forma de república. Cal tirar endavant la
Resolució aprovada per la majoria del Parlament amb el suport de centenars de
milers de vots, digui el que digui un Tribunal Constitucional que no ha votat ningú.
Cal sumar al projecte a més gent encara que no sigui independentista, i demanar
que es pugui formar ben aviat un govern de la Generalitat que tiri endavant el
mandat.

Laia Santís (CUP) afirma que la Resolució és el punt de partida de la nova
república. La Resolució parla de drets de la gent que el nou govern haurà de
garantir. És un inici de república, un acte de democràcia i liibertat. Cal obrir el
procés constituent, aprovar lleis bàsiques i desconnectar de l'Estat espanyol.

Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció, ja suspesa pel Tribunal
Constitucional. La Resolució no té el suport de la majoria del poble, gent qualificada
fins i tot de Convergència no la comparteix, i no hi ha de moment president eiegit
ni govern que ho tiri endavant. Es parla de desconnexió, i després en el dia a dia
cal anar a pidolar diners a Madrid per a pagar nòmines i proveïdors.

Ramon Arnabat (VeC) afirma que el seu és un moviment municipal, però també
interessat en afers generals. Reconeix el Parlament com a representant de la
sobirania del poble català. La Resolució concreta que es vol avalar té errors, ja que
predetermina com ha d'acabar el procés, i en l'aspecte social es limita a reproduir
enunciats de lleis ja vigents que el govern català no ha complert. VeC rebutja la
postura del govern dei PPde tractar el problema a base de ileis i recursos. VeC vol
que es garanteixin els drets socials, i en l'aspecte nacional advoca perquè
Catalunya pugui decidir en un veritable referèndum quin futur vol (independència,
fórmula federal o altres). S'abstindrà quant a la moció.

Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que ha de decidir el país, tenint
present que tenim una relació jurídica amb Espanya. Les eleccions del 27 de
setembre no van establir una majoria de vots a favor de les tesis de la Resolució, i
una cosa així només es podria decidir per majoria àmplia. Cal repensar la situació, i
pensar què significa que les forces que van donar suport a la Resolució no hagin
estat capaces encara d'investir per ara un president. També cal tenir present que
ser independents no significa que les polítiques socials que es pregonen ja s'hagin
aconseguit, perquè una cosa i l'altra són independents. El govern de l'Estat actua
malament i per motius electorals, i el que cal és un diàleg intentar un acord. Els
socialistes aposten per una via federal que respecti el fort autogovern de Catalunya.
Rebutja una Resolució com aquesta que a més no ha donat lloc a un govern encara.

IV. MOCIÓ JUNTA ELECTORAL DE ZONA
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Es presenta la següent moció del grup d'ERC:

Catalunya durant els anys d'autonomisme ha estat incapaç d'aprovar una llei
electoral pròpia, una situació que ha comportat a la pràctica que Catalunya continuï
sent regida per la llei electoral espanyola.

Més enllà de la preocupant incapacitat dels diferents partits per acordar un text que
faci compatible la representativitat territorial I la proporcionalitat. del vot, en el
moment polític que viu el país és espacialment dramàtic que la gestió electoral de
tot procés d'eleccions es vegi tutelat per les Institucions estatals.

En les passades eleccions catalanes del 27 de setembre ai Penedès es va
comprovar com des d'una institució que ha de vetllar pel correcte desenvolupament
de les eleccions s'entrava en campanya i s'utilitzava la Junta Electoral per fer
política. La JEZ de Vilafranca va obligar a retirar 400 cartells d'estelades amb un
"Sí" sobreimprès amb l'argument que s'Incitava a votar unes formacions concretes.
Aquests cartells van ser penjats per les entitats de la societat civil que no es
presentaven a les eleccions, en cap cas per partits. Aquesta maniobra va ser duta a
terme pels representants no judicials de la Junta Electoral. Les JEZ estan formades
per tres persones del sistema judicial i per dues de 'civils' que representen a dos
partits, a la de Vilafranca en formen part ~~~~rattlí)}é~~l'eI~OO~:lII1/l~~~1:'/II1
per part de l'antiga CIU i que avui forma part d'un patit extraparlamentari a
Catalunya, com és Unió.

Davant la proximitat d'un nou procés electoral previst pel 20 de desembre ha de ser
voluntat de tots els actors presents en aquesta cita amb les urnes defensar i vetllar
perquè les institucions i administracions competents actuïn amb neutralitat.

El Ple de Vilafranca del Penedèsacorda:

1.Exigir a la Junta Electoral neutralitat durant els períodes electorals

2.Instar a la Junta Electoral a fer públiques les retribucions que reben les persones
'civils' que les integren, aixf com el mecanisme per determinar-ne la composició

3.Instar que ia composició de les persones 'civils' respongui a la pluralitat política
actual

4.Donar compte d'aquest acord a la Junta Electoral de Zona de Vilafranca, a la
Junta Electoral Provincial I a la Junta Electoral Central.

Aquesta moció s'ha aprovat amb 15 vots a favor (CiU, CUP, ERC VeC) 5 en
contra (grups Socialista i del PP).

Mònica Hill (ERC) lamenta que Catalunya no hagi estat capaç d'aprovar una llei
electoral pròpia. Ens regim per la llei espanyola, i les juntes electorals no són
objectives i neutrals. La Junta Central va obligar TV3 a compensar en horari certs
partits pel fet d'haver retransmès la via lliure de 1'11-5, i la Junta de Zona va
obligar a retirar uns cartells amb l'estelada I el "Sí" al./egant que tenien influència
electoral, tot I que la campanya encara no havia començat. A parer seu tot això
atempta contra la llibertat d'expressió, I els membres no jutges de les juntes

13



~

AJUNTAMENT
Inl~VILAFRANÇA

DEL PENEDES

haurien de ser representants dels partits majoritaris del moment. La Junta de Zona
de Vilafranca la formen tres jutges i, a proposta de partits no se sap bé com, una
advocada del PSCi una d'UDC. A més, si es van encadenant eleccions el mandat de
les juntes es prorroga i s'eternitza. Les persones membres de les juntes són
responsables de les decisions que prenen.

Josep Ramon (PP) afirma que no té res en contra de la part dispositiva (neutralitat,
publicitat de retribucions i pluralitat), però rebutja el fons de la moció. Les juntes
van actuar correctament per garantir justament la legalitat i la pluralitat, i els
membres no judicials de les juntes són pactats sempre per les candidatures
concurrents.

Toni Peñafiel (VeC) afirma que no vol entrar en si es van prendre decisions
encertades o no, i votarà a favor de la moció pel fet de compartir els seus punts
dispositius. Peñafiel lamenta que de cara a les eleccions del 20 de desembre el
govern municipal hagi anunciat unilateral ment canvis en col'legis electorals a causa
de cues i problemes, perquè VeC havia fet una demanda en aquest sentit i la
proposta s'hagués hagut de consensuar entre els grups municipals.

Laia Santís (CUP) manifesta que votarà a favor perquè el seu grup creu en ia
democràcia.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que comparteix la necessitat de
neutralitat i transparència. Ara bé, la part expositiva planteja dubtes i posa en
qüestió el funcionament de les juntes electorals, cosa que el seu grup no
comparteix.

Aureli Ruiz (CiU) afirma que el seu grup apostaria per retirar les referències a
persones en la moció. Els vocals no judicials de les juntes van canviant a proposta
dels partits polítics. La llei determina tant la composició de les juntes com les
gratificacions que perceben els seus membres, la qual cosa consta en normes
publicades i a l'abast de tothom.

V. MOCIÓ VEGUERIA PENEDÈS

Se sotmet al Ple la següent moció d'ERC, encapçalada també finalment pels grups
de VeC i CiU:

El Penedès ha manifestat llargament la seva ferma voluntat d'esdevenir vegueria
dins l'organització territorial pròpia de Catalunya. Aquesta reivindicació ha
comportat, fins ara, una llarga tramitació tant al Parlament de Catalunya com a la
Generalitat de Catalunya, no sempre amb la celeritat i la voluntat que voldríem.

Així, el 22 de juliol de 2010 s'aprovà la Llei 23/2010, de modificació de la Llei
1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès.
A continuació calia continuar el desplegament reglamentari de l'àmbit i aquest
tràmit es va eternitzar, fins que el 6 de febrer de 2014, es publicava al DOGC
l'Acord de Govern 21/2014, de 4 de febrer, pel qual s'adscriuen a l'àmbit funcional
de planificació territorial parcial de les Comarques Centrals determinats municipis
de l'Anoia. Amb aquesta delimitació, és determinava l'àmbit funcional de
planificació territorial parcial del Penedès, que comprèn les comarques de l'Alt
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Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, excepte els municipis d'aquesta
comarca adscrits a l'àmbit de les Comarques Centrals en virtut de l'Acord esmentat.

La delimitació de l'àmbit permetia l'inici de la redacció del Pla territorial parcial del
Penedès, com així es va fer, però també obria la porta al reconeixement com a
Vegueria, que continua aturat.

Catalunya, a partir del resultat de les passades eleccions al Parlament del 27 de
setembre, ha obtingut el mandat democràtic per començar a construir la República
Catalana. Davant d'aquesta evidència és urgent que el Penedès sigui reconegut
com a la vuitena vegueria del país, per tal que arribada l'hora d'establir la nova
organització territorial de Catalunya, el Penedès compti de partida amb les
mateixes condicions i oportunitats que la resta d'àmbits.

Per tot això, es proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

1. Procedir a la tramitació parlamentària d'urgència, tot just constituït el nou
Parlament de Catalunya, que permeti aprovar una Proposició de Llei per a
modificar la Llei de Vegueries i incloure-hi la del Penedès.

2. Caldrà contemplar al pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2016, la
Delegació Territorial del Govern al Penedès, per fer-la homologable en quant a
funcions i atribucions a tota la resta de vegueries.

3. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
així com a la Generalitat de Catalunya.

La moció transcrita s'ha aprovat amb 15 vots a favor (grups de CiU, CUP, ERC
VeC) i 5 abstencions (grups Socialista i del PP).

Pere Sàbat (ERC) recorda que sovint el territori ha donat suport a l'Àmbit i a la
Vegueria Penedès, però de moment la vegueria no s'ha aprovat. Cal que el
pressupost de la Generalitat de 2016 prevegi la dotació pressupostària adient.

Josep Ramon (PP) diu que s'abstindrà.

Ramon Arbanat (VeC) dóna suport a la moció i vol encapçalar-la. És bàsic tenir
Vegueria, i el programa electoral de VeC hi aposta. Lamenta que havent-hi majories
al Parlament teòricament favorables no va ser possible, i que els esborranys de
futures constitucions catalanes elaborats fins ara no en parlen tampoc. Espera que
amb el nou Parlament sigui possible.

Marcel Martínez (CUP) es mostra favorable a la moció. Aquest assumpte sempre
apareix en període electoral, i després no prospera. Tenim l'Àmbit Penedès sobre el
paper sense resultats, i la Vegueria ni tan sols s'ha aprovat. De fet, ni el programa
electoral de la coalició Junts x Sí feia referència a la Vegueria.

Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que s'abstindrà. Es presenten sovint
mocions al Ple, però no s'avança, i el que cal fer és complir els acords.
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L'alcalde Pere Reguli (CiU) afirma que el problema no el tenim aquí, però fora hi ha
gent que no creu en la Vegueria Penedès o que fins i tot la boicoteja, i això és així
amb tota mena de governs i de partits polítics. Cal intentar-ho, però sembla que en
l'imaginari dels governants i col.lectius polítics no hi som mai.

VI. MOCIÓ AP-7 I PACTE DE BERÀ

Es presenta aquesta moció dels grups de CiU Socialista, encapçalada també
finalment per ERC:

El passat més de març, els alcaldes del Vendrell, Roda de Berà, Creixell,
Torredembarra, Altafulla, Calafell i Cunit, es van unir per fer un front comú en la
reivindicació del territori entorn els problemes de saturació i d'elevada sinistralitat
que pateix la carretera N-340 en el tram comprès entre Altafulla i el Vendrell.

Aquest pacte demana la continuïtat de la gratuïtat de l'autopista AP-l des de
Torredembarra al Vendrell i que es destinin recursos a solucionar d'una vegada per
totes el col.lapse que pateix l'N-340. Un col.lapse que, a part de retencions
constants en aquesta carretera, també provoca un ús inadequat de vies alternatives
a l'interior del territori, com és el cas del camí asfaltat que uneix Roda de Berà i el
Vendrell, que un diumenge a la tarda arriba a suportar el pas de més de 1.300
vehicles en només tres hores.

La intensitat de circulació en el tram de la N-340 entre Altafulla i el Vendrell és una
de les més altes de la xarxa de carreteres de tot l'Estat i, per tant, pel volum de
trànsit que té, hauria de disposar d'una via ràpida alternativa i lliure de pagament,
el que suposa un greuge comparatiu amb altres carreteres de l'Estat.

Els acords presos en aquest pacte, que han estat batejats com el 'Pacte de Berà',
reclamen millores en el tram entre Altafulla i el Vendrell però estan oberts a fer-se
extensibles fins a Vilafranca. l és que, el problema de saturació de vehicles de l'N-
340 no s'acaba a la capital del Baix Penedès, sinó que segueix fins a la de l'Alt
Penedès.A tall d'exemple, la intensitat mitjana de trànsit a l'alçada de l'Arboç és de
21.000 vehicles diaris, de les més elevades de tot l'Estat. I, pel que fa al traçat de
l'autovia A-l, la proposta més idònia és que se situï a l'entorn de l'AP-l per no
malmetre més el territori.

Fins a la data no s'ha aconseguit cap avenç i no hi ha cap proposta de millora per
part del Ministeri de Foment. Per tot això, el Pacte de Berà ha acordat fer
actuacions i, en aquest sentit, s'ha anunciat que, si no es rep cap proposta de
solució de l'administració central, el diumenge 29 de novembre, al migdia, es
convoca una concentració per tallar el trànsit de la carretera N-340 a l'altura de
l'Arboç, un municipi que, a més, té el greuge del pas de la nacional per via urbana.

El Pacte de Berà convida a altres municipis, també als de les Terres de l'Ebre que
pateixen problemàtiques similars, a participar en aquest tall de carretera i no es
descarten noves accions si es continua sense rebre cap proposta de solució per part
del Ministeri de Foment.

Per tot això, s'acorda:
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1. Manifestar el suport de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès als municipis que
formen part del 'Pacte de Berà', en les seves reivindicacions per aconseguir la
gratuïtat de l'AP-7 des de Torredembarra fins a Vilafranca.

2. Donar suport a les accions que des d'aquest pacte es realitzin per tal de
reivindicar aquesta gratuïtat.

3. Traslladar aquests acords als Consells d'Alcaldes del Baix Penedès i de l'Alt
Penedès, a través dels Consells comarcals d'ambdues comarques, a la Conselleria
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i al Ministerio de
Fomento.

L'anterior moció s'ha aprovat per unanimitat.

Joan Manel Montfort (CiU) lamenta que Catalunya no compti pel que fa a
infraestructures de l'Estat. L'autovia A-7 havia de tenir uns 1200 km, dels quals uns
300 passarien per Catalunya. Però l'Estat ha construït a Catalunya només des de
l'Hospitalet de l'Infant fins Altafulla, i dóna les obres per acabades. Almenys caldria
aconseguir la gratuïtat de l'autopista fins a Vilafranca.

Josep Ramon (PP) es mostra a favor de la moció.

Toni Peñafiel (VeC) votarà a favor però hi ha dubtes: que l'autopista sigui de franc
pot ser vàlid com a mesura, però no si es crea un peatge a l'ombra que paguem
entre tots via pressupostos. Potser la moció queda curta, i caldria replantejar-ho
tot, reforçant especialment el transport públic.

Mònica Hill (ERC) dóna suport a la moció i recorda que ERC s'ha adherit als actes
reivindicatius i mobilitzacions del 29 de novembre. Caldrà desdoblar la N-340 i
aconseguir la gratuïtat de l'AP-7. Cal plantejar tota la mobilitat (trens, carreteres,
transport públic, etc.).

Marcel Martínez (CUP) dóna suport a la moció, i advoca per reforçar el transport
públic. Mentrestant, governs de la Generalitat tripartits o de CiU han optat per
allargar la vigència de les concessions d'autopistes d'empreses privades.

VII. MOCIÓ SUPORT ENCAUSATS

Es presenta una moció del grup de la CUPamb el text següent:

AI nostre país estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes
molt durs per al conjunt de la població. Malgrat això, cap dels responsables
d'aquesta crisi ha assumit cap mena de responsabilitat política o penal. Pràctiques
d'enriquiment personal que que han provocat la fallida de caixes, precarització de
condicions laborals fins a extrems que s'acosten a l'escalvatge, contractes bancaris
en què s'estafava gent gran sense miraments, infinitat de casos de corrupció en
pràcticament tots els partits polítics, ... cap dels seus responsables ha patit una
persecució tan dura per part de les institucions judicials com han patit altres sectors
de la societat.
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Actualment 660.000 catalans no tenen feina, l'habitatge és inassequible per a molta
gent, moltes famílies no poden tenir garantits els subministraments bàsics o una
alimentació adequada i passen a dependre de l'assistencialisme dels serveis socials,
les entitats socials es veuen desbordades davant l'augreujament de les situacions
d'emergència, ... La llista de greuges és llarga perquè tot un seguit de drets socials,
democràtics i laborals, aconseguits gràcies a la lluita i reivindicacions de moltes
generacions, s'estan perdent a marxes forçades.

Les conseqüències d'aquesta crisi econòmica i social afecten d'una manera especial
també als joves, amb xifres alarmants d'atur juvenil, col.locant-Ios en una situació
de vulnerabilitat i amb escasses expectatives de millora. Davant d'aquesta situació,
alguns joves es mobilitzen i surten al carrer per manifestar la seva disconformitat
de la mateixa manera que ho van fer els seus familiars anys enrere.

Constatem, però, que la repressió policial i judicial s'ha incrementat de forma
considerable contra totes aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i
lluiten contra la pèrdua dels drets col.lectius, i al Penedès en són testimonis les
víctimes de la repressió per causes com el Cas Expert, ja exposat en aquest Ple,
l'organització del Multireferèndum, el Cas Montoro a Vilanova o els 3 del Vendrell,
entre tants altres.

Avui exposem dos casos que, per la proximitat dels seus judicis, mereixen la
solidaritat de tots aquells qui creuen en el dret a manifestació, a la defensa dels
drets socials i col.lectius i a la lliure expressió de la disconformitat amb el sistema.

CAS "ELS TRES DEL VENDRELL"

El passat 29 de març del 2012, tres joves del Vendrell, en David Balsells Edo, en
Pere Codina Monfort i en Jaume Mañé Chaparro, juntament amb milers de persones
més, van participar a la manifestació que es va celebrar a Barcelona, com a final de
la VagaGeneral convocada per aquell dia.

Es denunciava la precarització dels drets socials i laborals, i les incomptables
retallades dutes a terme pel govern de la Generalitat, així com la reforma laboral i
l'amnistia fiscal duta a terme pel govern espanyol. Aquest dia van haver-hi aldarulls
i això va provocar que en David, en Pere i en Jaume, s'haguessin de refugiar prop
del MACBA. Quan els aldarulls ja s'havien quasi acabat, els tres joves, i davant la
impossibilitat d'agafar el metro a la plaça de Catalunya, tancada per la policia, van
decidir anar a alguna altra estació de metro. De camí, van preguntar a un Policia
Municipal sobre l'obertura o no de les estacions properes i pocs metres després van
ser detinguts per policies de paisà de la Guàrdia Municipal de Barcelona. Unes hores
després van ser traslladats a la Caserna dels Mossos d'Esquadra de les Corts, on
després de passar 3 dies, van anar a prestar declaració davant la Jutgessa, que els
va acabar deixant en llibertat amb càrrecs.

Durant els dies que varen estar detinguts les mostres de solidaritat, tant des del
Vendrell, com d'arreu, no van parar, recollint cartes de diferents col.lectius i
entitats que demanaven la seva posada en llibertat sense càrrecs.

Pocs mesos després la Fiscalia de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Barcelona, aquests darrers com acusacions particulars, van
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sol.licitar presentar escrit d'acusació contra els tres joves. Els acusen de cremar un
contenidor i pintar en tres establiments comercials. Per aquests fets els hi demanen
6 anys i mig de presó per cadascú d'ells, així com una multa de 8.640C.

Els tres joves han manifestat en tot moment la seva absoluta innocència, afirmant
constantment que no han tingut res a veure amb els fets que se'ls imputen, no hi
ha testimonis de terceres persones que els hagin identificat com autors dels fets
que se'ls imputen i tampoc hi ha fotografies ni filmacions que els puguin inculpar,
malgrat dos dels establiments comercials siguin entitats financeres que tenen
càmeres de seguretat.

CAS "MONTORO" (VILANOVA l LA GELTRÚ)

A Vilanova i la Geltrú, amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu del 25 de
maig del 2014, es va programar, quatre dies abans, un acte de campanya del
Partit Popular a l'edifici del Pòsit de Pescadors. En aquest acte hi havien de
participar el candidat Sr. Fisas , la presidenta del PPcatalà Alícia Sanchez Camacho
i el Ministre d'Economia Cristóbal Montoro.

Es va convocar una concentració a l'entrada de l'edifici per tal d'evidenciar el
desacord general amb les polítiques antisocials del govern central. En lliure exercici
del dret a manifestació, hi varen acudir persones de diversos col.lectius de la ciutat:
Iaiof!autes, el Casal Popular, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i d'altres.

La concentració es va desenvolupar en absoluta tranquil.litat fins que, en acabar
l'acte, tal i com recullen els informes dels mossos d'esquadra; el servei propi de
seguretat dels dirigents del partit va decidir trencar el protocol prèviament establert
i passar pel mig del grup de manifestants, fet que va provocar moments de
desconcert i tensió i va posar en risc la seguretat de manifestants i vianants.

La reacció dels concentrats, en fer palès el seu enuig pel perill sobrevingut, va
esdevenir ràpidament motiu de repressió desmesurada i desproporcionada, així
com judicialment criminalitzada.

Arran de tots aquests fets, deu famílies vilanovines pateixen la vivència del llarg
procés judicial que afecta els seus fills, imputats per faltes de danys, alteració de
l'ordre públic, atemptat a l'autoritat; unes acusacions que podrien comportar anys
de presó.

Atès que en aquest moment crucial de la nostra història les expectatives de canvi
exigeixen noves maneres de fer per tal d'aconseguir un país radicalment democràtic
i profundament compromès amb les persones i els seus drets.

Atesa la determinació de fer costat als familiars i a totes aquelles persones que
legítimament exerceixen el seu dret fonamental a expressar la seva disconformitat
amb el sistema.

Atès que el dret a manifestar-se en defensa dels drets col.lectius no és cap delicte
i que, per tant, cap persona pot ser condemanda per participar en la defensa
d'aquests drets col.lectius.
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Davant d'aquests fets, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple
l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Reivindicar el dret de les persones que exerceixen del Dret de
Manifestació i en aquest cas expressar la solidaritat amb els joves encausats i els
seus grups de suport.

SEGON. Instar al futur Parlament de Catalunya a què doni suport a la reivindicació
d'amnistia per a les persones condemnades i la retirada de càrrecs a les imputades
per actes de dissidència i activisme polític.

TERCER:Sol. licitar a la Fiscalia que pels mateixos motius retiri les acusacions del
Procediment Abreujat 73/2012 B i demani l'arxivament de la causa dels 3 del
Vendrell, d'acord amb el Principi de la Pressumpció d'Innocència.

QUART: Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la Fiscalia i als
Tribunals que estiguin tramitant els processos judicials contra els encausats.

L'anterior moció s'ha aprovat amb 8 vots a favor (CUP, ERCi VeC), 1 en contra (PP)
i 11 abstencions (CiU i grup Socialista).

Es fa constar que respecte de la moció presentada inicialment la CUPha retirat un
apartat que demanava que la Generalitat s'apartés de l'acusació, afirmant que ja se
n'ha apartat aquests dies, de la mateixa manera que el PP s'ha apartat de
l'acusació particular en el cas Montoro.

Maria Ferrerons (CUP) explica la situació de crisi i les manifestacions que hi van
haver en els dos casos. No hi ha proves contra els joves implicats, però es
demanen greus penes de presó en contra seva. No es pot criminalitzar la llibertat
d'expressió ni la discrepància, i hem de ser solidaris. Això no vol dir que s'accepti
que la gent provoqui destrosses.

Josep Ramon (PP) afirma que no es criminalitza cap discrepància. Opinar i
manifestar-se és lícit, però si es produeixen destrosses de béns i greus disturbis la
policia i la justícia han d'actuar. El dret a manifestar-se no dóna dret a fer el que es
vulgui, vulnerant inclús la llibertat dels altres. L'amnistia general la prohibeix la
Constitució, i només són possibles indults particulars.

Ramon Arnabat (VeC) expressa ei seu acord amb l'esperit de la moció. Els
conflictes laborals o socials no s'han de judiciaiitzar, ni s'han d'aplicar noves lleis
com l'anomenada mordassa. Cal llibertat d'expressió i no reprimir els moviments
socials.

Josep Àlvarez (ERC) dóna suport a la moClo. L'Estat persegueix a aquells que
defensen drets socials. No es pot acceptar que es demanin 6 anys de presó per algú
acusat sense proves de cremar un contenidor.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que el seu grup és partidari de la llibertat
d'expressió i rebutja lleis com l'anomenada mordassa. Però en casos així s'absté,
perquè no se'n coneixen els detalls.
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Aureli Ruiz (CiU) afirma compartir parts de la moció, ja que s'ha d'actuar amb
justícia i proporcionalitat, per bé que els aldarulls i les destrosses no s'han de
justificar. Cal pensar que els jutjats actuaran justament, i CiU s'abstindrà en no
conèixer de forma clara els casos explicats en la moció.

VIII. MOCIÓ HABITATGE I POBRESA

Es presenta al Ple la següent moció presentada pei grup de la CUP (i finalment
també per ERC i Vec), per iniciativa de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca
(PAH) i de l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE):

Atès que al ple de març de 2015 es va aprovar el suport a la Iniciativa Legislativa Popular
que ia Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Observatori OESCi la Aliança contra la
Pobresa Energètica van presentar al parlament per a la seva aprovació.

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Iniciativa Legislativa Popular per
unanimitat el passat juliol i que queda recollida al decret llei 1/2015 de 24 de Març, la llei
14/2015 de 21 de juliol i la llei 24/2015 de 29 de juliol.

Atès que la Generalitat de Catalunya, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori OESChan
desenvolupat conjuntament els protocols i procediments d'aplicació de la Llei 24/2015 que,
en base a aquesta iniciativa popular aprovada, contempla:

AI decret llei 1/2015, de 24 de març, les mesures per a la mobilització dels habitatges
provinents de processos d'execució hipotecària:

- Incrementar l'oferta d'habitatge de lloguer social disponible.
Establir el dret de tanteig i retracte (compra) per l'administració d'habitatges en
execució hipotecària.

- Crear el Registre d'Habitatges Buits de Catalunya

A la llei 14/2015, de 21 de juliol la creació de l'impost sobre els habitatges buits:
- Incrementar l'oferta d'habitatge de lloguer disponible estimulant que bancs i

empreses propietàries d'habitatges buits en 72 municipis els posin al Fons de lloguer
per a polítiques socials.

A la llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit
de l'habitatge i la pobresa energètica, que introdueix canvis en la gestió del sobre
endeutament hipotecari i el problema dels desnonaments en el sector privat i públic i
preveu:

La mediació extrajudicial
- La dació en pagament
- L'exigència d'alternativa residencial en lloguer social
- La cessió obligada per tres anys d'habitatges buits propietat de bancs i empreses

L'objectiu d'evitar els desnonaments

Atès que aquest ple ha rebut i aprovat mocions per identificar pisos buits i aplicar sancions
a les entitats bancàries que no faciliten lloguers socials i al fet que hi ha vilafranquins a
l'espera de disposar d'un habitatge digne.

Per tot l'exposat anteriorment, es proposa al Ple l'adopció dels següents inexcusables
ACORDS:
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PRIMER. Implantar de manera urgent els procediments i protocols desenvolupats, preveure
les partides pressupostàries necessàries per al seu desenvolupament complert, implantar
definitivament el registre d'habitatges buits i aplicar les sancions que preveu la llei a les
entitats que estan mantenint-los en aquest estat per més de 2 anys, fet pel qual adjuntem
els protocols desenvolupats.

SEGON. Preveure que els ingressos obtinguts per aquestes sancions siguin destinats
íntegrament a la lluita contra la pobresa i l'exercici del dret de tempteig i retracte que
preveu la llei.

TERCER. Exercir de forma immediata i completa les facultats i accions següents:
Aturar els desnonaments en el cas de grans tenidors d'habitatge quan no es faci oferta
de lloguer Obligatòria social, dins dels paràmetres de la Llei 24/2015 i, tal i com
estableix la norma, sancionar als grans tenidors d'habitatge que incompleixin aquest
punt, amb multes de 90.000 €.
Concedir ajuts al pagament del lloguer a les famílies en risc d'exclusio residencial quan
el propietari és un petit tenidor d'habitatge.
Complir amb l'obligació de reallotjar als ciutadans en risc d'exclusió residencial en els
casos que el propietari sigui un petit tenidor d'habitatge i, en la resta de casos, de les
persones que estan en risc de pèrdua d'habitatge (rellogats, ocupació en precari, ... ).
Fer els informes de risc d'exclusió residencial i fer-los en els terminis marcats per la llei,
tant per habitatge com per pobresa energètica, per tal de complir l'objectiu de protecció
que marca la norma.
Controlar que les empreses subministradores no tallin els subministraments sense
aplicar el principi de precaució.

Aplicar les sancions contemplades al Codi de Consum quan es vuineri el principi
de precaució.
Obrir les vies adients per a que les companyies apliquin ajuts o descomptes per
garantir els subministraments fundamentals.

Iniciar les cessions obligatòries durant 3 anys dels habitatges dels grans tenidors
d'habitatge que estan incomplint la seva funció social, per poder atendre a les persones
en situació d'exclusio residencial.

Iniciar immediatament les cessions de tots els pisos que ja han estat identificats
i que estan relacionats en el registre de la Generalitat de Catalunya
Reaiitzar el cens d'habitatges buits al municipi per poder fer les cessions de tots
els habitatges que estan incomplint la llei.

L'anterior moció ha estat rebutjada amb 9 vots a favor (CUP, ERC, VeC i PP) í 11 en
contra (grups de CiU i Socialista).

Es fa constar que l'alcalde ha autoritzat la intervenció en aquest punt del
representant de la PAH Xavier Navarro, excepcionalment perquè no consta que la
PAH hagués presentat abans un escrit demanant intervenir i nomenant
representant, com estableix el Reglament orgànic municipal.

Xavier Navarro (PAH) parla de la crisi i la pobresa, de les Lleis de la Generalitat
aprovades l'any 2015 i especialment de la llei 24/2015 aprovada gràcies a una
Iniciativa Legislativa Popular amb molt de consens. També fa referència a mocions
aprovades pel Ple municipal sobre pisos buits, sancions, recàrrecs de l'IBI per pisos
buits, etc. A Vilafranca cal aplicar les mesures que la llei preveu, i que Navarro
explica i desgrana. L'Ajuntament disposa de mecanismes, i cal voluntat política
d'actuar al respecte.
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Maria Ferrerons (CUP) dóna suport a la PAH, a la seva activitat diària i a la seva
obra social. S'aproven lleis i mocions, però sovint no es compleixen. Hi ha haver en
la matèria una important iniciativa popular que es va aprovar, i que cal
desenvolupar.

Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, i demana que el govern s'adreci a bancs
i grans tenidors d'habitatges buits, i no a persones particulars que potser són
propietàries d'un o dos pisos. Cal posar pisos en lloguer social, i treballar en
pobresa energètica, per bé que diferents companyies ja avisen abans de portar a
terme interrupcions dels subministraments bàsics.

Toni Peñafiel (VeC) agraeix la tasca de les entitats impulsores de la moció, la qual
és detallada i formula propostes concretes. Lamenta que el govern municipal hagi
incomplert el compromís de disposar d'una taula de polítiques socials. Les mesures
no són prou efectives, i cal prendre exemple d'altres municipis que han multat
bancs propietaris d'habitatges buits, amb sentències que els donen la raó.

Pere Sàbat (ERC) advoca per mobilitzar els 3.000 pisos buits que hi ha a Vilafranca.
S'ha de lamentar que el govern de l'Estat gasti més en finançar o rescatar bancs
que en persones, i s'ha de donar suport a la moció.

Francisco Romero (grup Socialista i govern) afirma que comparteix les mesures que
la moció proposa, i que cal lluitar contra emergències en habitatge i energia. Però
s'ha de tenir present que els ajuntaments tenim límits jurídics i econòmics per
actuar, i que la competència essencial en matèria d'habitatge és de la Generalitat.
L'Ajuntament col.labora i manté convenis, i adopta mesures: serveis socials, ajuts,
rehabilitació de pisos destinats a necessitats socials, ajuts per a subministraments i
aigua, etc. Cal tenir presents limitacions: alguns ajuntaments amb 5.000 habitatges
buits han aconseguit posar només 3 o 5 multes que no han cobrat, si un pis es posa
a lloguer social les entitats propietàries compleixen fixant la renda d'habitatge
protegit que les famílies en situació d'exclusió no poden pagar. No serveix tenir
pisos protegits amb lloguers de 300 euros que no es poden pagar. Fem actuacions
viables des de l'Ajuntament: estudi sobre habitatges buits i accions per a posar-los
en el mercat, ajuts socials, rehabilitació de pisos per a casos d'emergència, serveis
socials, etc. Romero proposa deixar sobre la taula la moció i parlar aviat en
Comissió Informativa o en el marc adient del que pot fer realment l'Ajuntament en
la matèria, tenint en compte els condicionaments jurídics, tècnics i econòmics
existents.

Aureli Ruiz (CiU i govern) afirma que hauria estat preferible parlar abans del Ple de
la moció, per veure què s'estava fent i què es podia fer, tenint present també la
nova legislació. S'afegeix a la petició de posposar el debat i parlar-ne conjuntament
i amb rigor. Tothom comparteix el fons de la moció, però no podem enganyar a la
gent. La moció demana que l'Ajuntament es faci càrrec de pagar lloguers, reallotjar
famílies, assumir subministraments de serveis bàsics, etc., cosa que seria
impossible econòmicament i que és competència de la Generalitat. Estem fent
actuacions importants i dedicant recursos públics al problema, i podem parlar del
que podem fer encara addicionalment. El que no és possible és acceptar via moció
que l'Ajuntament es responsabilitzi de pagar l'habitatge i els subministraments,
potencialment, de totes les famílies amb ingressos anuals inferiors a 20.000 euros.
Seria inassumible, i així s'ha de dir clarament.
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Xavier Navarro (PAH) afirma que la PAH va començar col. laborant amb
l'Ajuntament, però això no ha servit de res, ni els acords s'han complert. Es pot
parlar, sí, però si hi ha voluntat política. Caldria primer aprovar la moció i després
seure les parts en una taula i parlar.

L'alcalde Pere Reguli afirma que cap govern responsable pot votar una moció així,
que comportaria unes despeses enormes i inassumibles.

IX. MOCIÓ PROPIETAT DUES ESGLÉSIES DE VILAFRANCA

Es presenta al Ple la següent moció de la CUP:

Durant la present i passada legislatura la CUP va preguntar al govern (alcaldia)
sobre la propietat dels edificis corresponents a les esglésies de Sant Francesc i Sant
Joan.

Les gestions realitzades des de l'Ajuntament al registre de la propietat sobre la
inscripció de les dues esglésies en qüestió ens ha permès saber que l'església de
Sant Joan va ser registrada l'any passat (2014) pel Bisbat de Sant Feliu com a
pròpia, mentre que l'església de Sant Francesc no consta registrada. Preocupa,
doncs, la manca d'interès del govern pel patrimoni municipal, especialment aquell
que canvia de mans durant el seu mandat.

Segons ens consta a través de la bibliografia històrica local, les dues esglésies
pertanyien a ordres religioses que en el procés de desamortització del s.XIX, van
quedar en mans de l'Estat. Aquest procés va concloure el 1851 amb la signatura
d'un concordat entre l'Estat i el Vaticà. Les esglésies en qüestió ja no van tomar a
mans de les ordres religioses respectives iper tant, van deixar de ser propietat de
l'església.

En el cas de la comanda de Sant Joan, l'edifici va ser enderrocat i en el seu lloc es
va fer la plaça de Sant Joan o de la Verdura. La capella, a mans municipals des de
llavors (desamortització), s'ha mantingut en peu, si bé al llarg d'aquests quasi cent
cinquanta anys la gestió municipal la va situar en més d'una ocasió a punt de
l'enderroc, tot i que també és cert que ha viscut moments de més respecte com a
monument que és com consta avui en dia.

En el cas de l'església de Sant Francesc, la documentació recull que va ser cedida a
través d'una Reial Ordre emesa des de l'Estat per tal de formar part de l'Hospital,
com àmpliament és conegut en la bibliografia històrica local.

Actualment, un conveni en data de 29 de desembre de 2010 i de durada fins 1'1 de
maig de 2019 entre l'ajuntament i la parròquia de Santa Maria regula la cessió d'ús
per part de l'ajuntament, per la qual aquest ús resta gratuït però amb el compromís
de l'ajuntament de sufragar-ne el manteniment, conservació i subministrament.
Alhora que el bisbat es reserva el dret a veto per activitats, "amb falta de respecte
a la fe catòlica". Això ha passat, que sapiguem, en almenys una ocasió. El mateix
conveni recull també una donació de 2000 € mensuals per la campanya "Santa
Maria 2020" que consten degudament al pressupost.
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Actualment l'església de Sant Francesc resta tancada al públic i amb una col.lecció
d'art que ens consta que s'està malmetent.

La consulta al registre de la propietat d'aquest patrimoni planteja dues qüestions:

- L'equip de govern desconeixia que el bisbat va registrar al seu nom la
propietat de l'església de Sant Joan?

- Com i per què el bisbat registra al seu nom un edifici que ja fa anys que
s'utilitza com una sala d'exposicions municipal?

Per tots aquests motius, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Que l'Ajuntament encarregui i disposi d'un informe jurídic extern que
aclareixi quina és la propietat legítima de les esglésies de Sant Joan i de Sant
Francesc de Vilafranca.

SEGON. Que l'Ajuntament dirigeixi al bisbat el rebuig pel fet de registrar l'església
de Sant Joan com a pròpia, en la forma que s'ha fet sense comunicar-ho
prèviament a l'Ajuntament, i que l'Ajuntament comenci els tràmits per derogar
l'escriptura de propietat de l'església de Sant Joan i la inscrigui a nom propi,
sempre que l'informe encarregat estableixi que la propietat no és de l'església, sinó
pública.

TERCER. Que l'Ajuntament inscrigui a nom propi l'església de Sant Francesc de
Vilafranca, sempre que l'informe encarregat estableixi que la propietat no és de
l'església, sinó pública, i faci la recerca sobre la propietat de la resta d'esglésies de
Vilafranca.

L'anterior moció s'ha aprovat per unanimitat.

Es fa constar que la moció inicial que demanava iniciar els tràmits per a inscriure a
nom de l'Ajuntament de Vilafranca les esglésies de Sant Joan i de Sant Francesc ha
estat esmenada a instàncies de l'alcalde Pere Reguli, en el sentit que s'ha transcrit
de condicionar les possibles accions legals a les conclusions de l'estudi extern que
s'ha encarregat i que s'ha de tenir en unes setmanes. L'esmena de l'alcalde ha
estat acceptada per la CUPi per la resta de grups.

Marcel Martínez (CUP) afirma que s'han fet recerques i que és molt dubtós que les
esglésies de Sant Francesc i Sant Joan pertanyin a l'església catòlica. La CUP i
alguna persona externa estan treballant en la matèria des de fa temps. Cal
investigar els fets, protegir els edificis i recuperar el patrimoni per a l'Administració
i la ciutadania. Ara per exemple la capelia de Sant Joan la tenim només en ús,
satisfent una aportació econòmica a l'església.

L'alcalde Pere Reguli manifesta que ell va encarregar un informe sobre la matèria a
un despatx d'advocats de Barcelona que hi entén i li van aconsellar. Tindrem
l'informe abans del proper Ple, i cal veure què hi dirà.

Intervenen Josep Ramon (PP), Ramon Arnabat (VeC), Mònica Hill (ERC) Marcel
Martínez (CUP).

25



~

~ AJUNTAMENT~I¡;I'"VILAFRANC,A
DEL PENEDES

Finalment, s'aprova la moció tal com s'ha transcrit, en el sentit que les possibles
accions legals s'emprendran o no a la vista de les conclusions de l'informe extern
encarregat per l'alcalde.

X. MOCIÓ VIOLÈNCIA MASCLISTA

Se sotmet al Ple aquesta moció de la CUP, encapçalada també finalment per ERCi
VeC:

Un any més s'acosta el 25 de novembre, dia Internacional de lluita contra les
violències masclistes, i un any més sortirem al carrer per reivindicar i dir prou a la
violència que s'exerceix cap a les dones, els 365 dies de l'any atemptant contra la
vida de les dones. La violència masclista és una realitat política molt crua, i
malauradament la realitat segueix apuntant cap a aquesta direcció. Aquest
novembre del 2015 ja podem comptabilitzar 88 dones assassinades a restat
espanyol, situació dramàtica que qüestiona els fonaments de la nostra democràcia
incapaç de garantir el dret de les dones a viure lliures de violència.

Les violències masclistes són un problema estructural d'origen sociocultural; el
trobem a l'escola, al treball, al carrer, als mitjans de comunicació, dins de les
nostres llars... i per tant, és necessari un canvi de mentalitat i de conducta per
eradicar-lo, i no només avui, sinó cada dia de l'any. La violència física suposa la
màxima expressió de la violència masclista vers les dones, però no és més que la
punta de l'iceberg d'una piràmide de diferents formes d'opressió. A sota, tota una
sèrie de diferents mecanismes de les violències masclistes, que prenen un caràcter
més subtil i invisible, ens coaccionen dia a dia.

Les violències, en el seu sentit més ampli, vers les dones són una estratègia clau
del sistema capitalista per mantenir el control sobre elles. El desmantellament de
drets que està significant la crisi econòmica, les polítiques d'austeritat i les
retallades a l'Estat del Benestar impliquen un retrocés en la llibertat i l'autonomia
econòmica de les dones. Aquests danys estan precaritzant les seves vides i situen
l'horitzó de l'eradicació de la violència masclista més lluny encara.

Lamentablement, el 70% de les denúncies per violència masclista queden sense
cap ordre de protecció als Països Catalans. l més lamentablement, són centenars
les dones que dia a dia pateixen aquestes violències sense oportunitat de
denunciar-ho enlloc.

Fent visible constantment el rebuig cap a aquesta situació alarmant podrem
eradicar la violència masclista i l'Ajuntament, com a institució propera al poble,
tenim una gran responsabilitat en això. No podem girar l'esquena a les violències
que ocorren al nostre poble i al nostre país. Cal fer saber als agressors el rebuig i la
condemna absoluta de totes les expressions de violència masclista, també de les
més subtils i simbòliques. Cal emetre un contundent missatge per dir que no hi ha
impunitat davant els feminicidis ni la violència masclista.

Cal posar fre a aquesta situació alarmant.

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER. Penjar, permanentment, una pancarta en un espai rellevant com per
exemple el Casal x la Igualtat, amb el lema 'Prou violències masclistes. Per una
societat sense patriarcat~ per tal de donar visibilitat al problema i contribuir a la
sensibilització de la població.

SEGON. Sostenir tots els dies de l'any, els recursos personals, materials i polítics
per a la igualtat i per a la prevenció i l'atenció jurídica, social i psicològica a les
víctimes de violència masclista, en compliment de l'art. 19 de la Llei Orgànica
1/2004, i establir un sistema estable de finançament estatal, autonòmic i local a
llarg termini.

TERCER. Reafirmar un compromís estable i perseverant com a administració
pública, un compromís que ha d'impulsar la necessària transformació dels valors
socials i implementar les mesures i dotació de recursos que permetin combatre la
xacra de la violència masclista a través de polítiques actives de lluita contra el
masclisme.

QUART. Que en el pressupost municipal s'asseguri la dotació dels recursos
econòmics necessaris, de manera consensuada amb els col.lectius que treballen
contra la violència de gènere, per tal de garantir el compliment del punt tercer.La
dotació ha de ser modificable d'acord amb la conjuntura social.

Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat.

Es fa constar que respecte del text inicial presentat s'ha modificat el punt dispositiu
primer (deia que la pancarta es pengés a la façana de la Casa de la Vila, previsió
modificada a proposta del regidor de govern Ramon Zaballa), i el quart (a la vista
d'aclariments previs d'Aureli Ruiz sobre les previsions pressupostàries). Les
esmenes han estat acceptades pels grups proposants.

Laia Santís (CUP) lloa la bona tasca feta pel SIAD i el Casal per la Igualtat o de la
Dona, dependents de l'Ajuntament. Cal continuar atenent víctimes, feminitzar
espais i portar a terme més polítiques actives contra el masclisme. També cal fer un
gest simbòlic com penjar una pancarta.

Josep Ramon (PP) es mostra a favor de la moció. Hi ha lleis bones i dures contra la
violència de gènere que s'apliquen, malgrat les dificultats. També és cert que els
mateixos jutges han admès que potser un 25% de les denúncies són falses.
Probablement no és bo penjar pancartes permanents, i són preferibles altres
fórmules de sensibilització (falques o anuncis, díptics, etc.).

Ramon Arnabat (VeC) afirma que cal donar suport a una moció que reflecteix una
situació d'emergència. Es van fent coses positives des de l'Ajuntament, però ara
l'esforç s'ha d'incrementar per intentar aturar el repunt d'aquesta mena de
violència. També cal portar a terme campanyes preventives en centres educatius.

Josep Àlvarez (ERC) es mostra favorable a la moció. Cal sensibilitzar i prestar ajut
tècnic i econòmic al SIAD i al Casal de la Dona. Les dones pateixen més violència
física i també altres formes de violència (pitjors condicions econòmiques, laborals i
socials).
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Ramon Zaball (grup Socialista) afirma que en aquesta matèria som un ajuntament
sensible i compromès, i el govern lluitarà contra la violència masclista, amb moció o
sense. El problema és global i provoca moltes víctimes. Cal desenvolupar la Llei
catalana 17/2015, enfortir la xarxa de recursos d'atenció i recuperació (SIAD), tenir
protocols d'actuació adients, estar atents als canvis socials i eradicar el sistema
patriarcal. A Vilafranca anem amb pas ferm: SIAD i regidoria d'igualtat, increment
del pressupost en un 22% en la matèria, nou Pla d'Igualtat amb el suport de la
Diputació, actes del 25 de novembre, etc. Quant a la pancarta, potser es pot posar
en un altre lloc com ai Casal, i difondre missatges a través d'altres mitjans.

Aureli Ruiz (CiU) se suma a la intervenció de Ramon Zaballa. Cada any fem més
coses, i en continuarem fent més. Tret d'excepcions com la Vegueria o assumptes
molt temporals, hi ha un acord històric de no carregar la façana de la Casa de la
Vila amb pancartes. Cal preservar aquest acord.

Laia Santís (CUP) accepta col.locar la pancarta al Casal per la Igualtat, i lamenta
que quant als actes del 25 de novembre les entitats no hagin pogut ubicar els seus
actes en el programa oficial.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia es plantegen les qüestions següents, i les
preguntes no contestades pel govern municipal seran respostes posteriorment per
escrit:

A)Josep Ramon (PP) planteja:

1) Desitja lliurament de còpia del conveni entre l'Ajuntament i la Parròquia, sobre
l'ús de l'església de Sant Joan.

B)Ramon Arnabat (VeC) manifesta:

2) Es troben pendents les preguntes de VeC sobre educació presentades per escrit i
llegides fa dos plens. No hi ha hagut resposta passats més de dos mesos, i exigeix
aquesta resposta.

3) Ja es formalitzarà la pregunta per escrit, però VeC vol dades i valoració del
govern sobre la recent fira de festes majors (apartat firaire, no tant les
conferències) .

C) Toni Peñafiel (VeC) formula les qüestions següents:

4) En darreres eleccions hi ha hagut cues i problemes per a votar els ciutadans en
diferents col'legis electorals. El govern unilateralment ha decidit uns canvis
d'ubicació de col'legis que no aborden tots els casos de problemes. A més, aquestes
decisions requeririen parlar-ne abans amb els grups municipals.

5) Quines novetats hi ha sobre la reclamació de l'antiga Caserna de la Guàrdia Civil.
El secretari Francesc Giralt contesta que com es va acordar l'Ajuntament ha
demandat l'Estat reclamant la devolució gratuïta de l'antiga Caserna. Ara tot just el
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recurs ha estat admès a tràmit per l'Audiència Nacional, i seguirà el recurs el seu
tràmit.

6) Hi ha queixes de veïnat per molèsties i possibles riscos laborals en operacions de
càrrega i descàrrega d'un supermercat del carrer de la Granada, i pregunta què es
pensa fer. L'alcalde Pere Reguli contesta que quan hi ha denúncies o es comproven
irregularitats s'actua; emplaça a Peñafiel a expressar després en privat de quin
establiment es tracta, per tal de poder fer comprovacions i actuar sl escau.

7) Una moció de 2007 ja establia que l'Ajuntament havia de dipositar diners propis
dipositats en banca ètica i solidària, la qual a més ha evolucionat en els darrers
temps. Demana que es tingui en compte aquesta exigència ètica. Contesta l'alcalde
Pere Reguli que se sotmetrà a la consideració d'Intervenció, però en el seu moment
creu recordar que es van detectar alguns problemes d'agilitat, rendibilitat i
seguretat, i en tot cas cal tenir garanties.

D) Maria Ferrerons (CUP) pregunta:

8) El Casal Popular va fer obres i se II van girar els tributs per ICIO i taxa. Ha
demanat acollir-se a la bonificació tributària del 95% prevista a les ordenances per
tractar-se d'un equipament sOciai, bonificació aplicada en altres casos. Però no se li
ha contestat i en canvi es respon girant la liquidacions amb recàrrec. La pregunta
és sl el govern creu que el Casal no és un equipament social mereixedor de la
bonificació. L'alcalde Pere Reguli contesta que no és el Ple el lloc idoni per a parlar
d'això, i que el Casal hauria de fer la petició per escrit; Ferrerons replica que la
petició està feta, però no s'ha contestat i caldria fer-ho.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, est

gull i Riba

El seçretari,

\
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